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Vážení spoluobčané,
dostáváte do ruky první zpravodaj letošního roku. Jeho začátek pro nás nebyl nijak
příjemný – někdo z nás poslal podnět České obchodní inspekci na prošetření dvou akcí:
vepřových hodů a provozování obecního vodovodu. Byl natolik zbabělý, že se nepodepsal
svým jménem, ale z neznámých důvodů uvedl jméno a adresu jiného občana z Kameniček.
Následné kontroly dopadly dobře, ale nepříjemný pocit zůstal. Neustále přemýšlím, jaký
člověk to asi je – záměrně ublížil nic netušícím slušným lidem, kteří nikdy neměli s nikým
konflikty, společně s nimi napadl i obecní úřad. Nedocházím k žádnému jinému závěru
než k tomu, že je mi velmi líto, že mezi námi takový člověk žije a je mi z toho smutno…
Přesto Vám přeji krásné jaro.
Ing. Yvona Jandová, starostka obce

JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
Rada obce – souhrn všech jednání
 schválila vytvoření pracovního místa pro R. Sadílka, Kameničky;
 schválila umístění sochy sv. Anežky na pozemku p. č. 78/2 v KÚ Kameničky;
 schválila žádost Ing. Pešavy, Jeníkov, o prominutí pronájmu sokolovny
Kameničky při pořádání turnaje ve stolním tenisu;
 schválila žádost P. Rybičky, KDU-ČSL Kameničky, o prominutí poplatku ze
vstupného na všechny akce pořádané v roce 2016;
 schválila žádost F. Sádovského, Hlinečtí Orli, o prominutí poplatku ze vstupného
na ples 23.1.2016;
 schválila žádost FOKUSu Vysočina o finanční příspěvek na dva klienty z
Kameniček;
 schválila žádost Ing. D. Cichry, Nadace sv. Františka z Assisi, o zřízení vodovodní
přípojky na stavební pozemek p. č. 330 v KÚ Kameničky;
 schválila žádost Ing. J. Žďárského, Hlinsko, o zřízení plynovodní přípojky na
pozemek p. č. 1363 v KÚ Kameničky;
 schválila Smlouvu o dílo č. 148/2016 s ENVIREX spol. s r.o. Chotěboř;
 schválila žádost J. Gregora, Včelákov, o přijetí do DPS Kameničky;
 schválila Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Kameničky;
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 schválila inventarizaci majetku obce včetně odpisů za rok 2015 dle předložené
inventarizační zprávy sepsané dne 29.2.2016;
 schválila nájemní smlouvu v Kameničkách č. p. 174 s Martou Tejneckou;
 schválila prominutí poplatků ze vstupného ze všech akcí pořádaných SDH
Kameničky v roce 2016;
 vyhlásila v souladu se Zásadami o poskytování dotací z rozpočtu obce
Kameničky podávání žádostí o dotaci v termínu od 10.3.2016 do 11.4.2016;
 nesouhlasila s žádostí Oblastní charity Nové Hrady u Skutče o finanční podporu
činnosti.

ZASTUPITELSTVO OBCE 17.12.2015
schválilo:
 rozpočet obce Kameničky včetně sociálního fondu na rok 2016 dle předloženého
návrhu, výdaje a příjmy ve výši 13 424,9 tis. Kč;
 rozpočtové opatření č. 4/2015;
 směnu části pozemku p. č. 688/89 v KÚ Kameničky ve vlastnictví obce za
pozemek p. č. 723/5 o výměře 680 m2 ve vlastnictví M. a H. Půlpánových;
 Dodatek č. 3 ke smlouvě na zajištění svozu, recyklace a odstranění komunálního
odpadu s Technickými službami Hlinsko, s.r.o.;
 vodné pro rok 2016 ve výši 18 Kč/m3, stočné pro rok 2016 ve výši 20 Kč/m3, tj.
pro odběratele z vlastní studny bez měření 35 m3/obyv./rok x 20 Kč/m3;
 žádost Martina Adámka, Kameničky, o půjčku z FRB;
 žádost Davida Váchy, Kameničky, o půjčku z FRB;
 žádost ZŠ a MŠ Kameničky o převedení odpisů z investičního fondu
ve výši 19 811 Kč do rezervního fondu a o možnost čerpat z tohoto fondu na
stavební úpravy školy.

neschválilo:
 žádost Ing. Josefa Žďárského o odprodej části cca 3 565 m2 pozemků
p. č. 472/15 a 472/16 v KÚ Kameničky.

vydalo:
 OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

ZASTUPITELSTVO OBCE 15. 3. 2016
schválilo:
 žádost J. Písaře, Kameničky, o prodej části cca 110 m2 pozemku p.č. 849/3 v KÚ
Kameničky;
 pořízení Změny č. 1 územního plánu Kameničky. Na základě zmocnění
uvedeného v § 6 odst. 6, písmena b) zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon,
schvaluje, aby Změnu č. 1 územního plánu Kameničky pořizoval podle
§ 6 odst. 1, písmeno c) stavebního zákona Městský úřad Hlinsko a schvaluje
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starostku Ing. Yvonu Jandovou jako určeného zastupitele pro pořizování Změny
č. 1 územního plánu Kameničky;
Dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 12. 12. 2012 o spolupráci mezi obcemi při
zajištění stomatologických pohotovostních služeb s Městem Hlinskem;
Dodatek č. 4 k smlouvě o spolupráci mezi obcemi při zajišťování Lékařské
služby první pomoci v Hlinsku ze dne 28. 3. 2012 s Městem Hlinskem;
nabídku Ing. arch. Roberta Chládka, Hradec Králové, na zpracování
dokumentace k územnímu řízení na stavební parcely;
nákup pozemků p. č. 77/5, 78/3, 77/4, 78/1 a 79 o celkové rozloze 5 281 m2 v
KÚ Kameničky od R. Kavalíra, Krucemburk, J. Trögnera, Hlinsko a J. Vařečkové,
Hlinsko.

neschválilo:
 žádost M. Kosařové, Kameničky, o prodej pozemků p. č. 486 (vodní plocha) a
část pozemku 487/1 v KÚ Kameničky.

Ing. Yvona Jandová, starostka obce

KULTURNÍ ROK 2016 V KAMENIČKÁCH
16. duben – kostel Nejsvětější Trojice
Yoshimi Oshima - flétna
Jaroslav Tůma – cembalo, fisharmonika
2. červenec – 28. červenec – budova OÚ
Monika Jará - cínované šperky, keramika
Radka Bokvajová – keramika, textil
30. červenec – 28. srpen – budova OÚ
Malíři Vysočiny, 19. a 20. století
17. září – kostel Nejsvětější Trojice
Josef Špaček – houslový koncert
29. říjen – kostel Nejsvětější Trojice
Flos Florum… 700 let od narození Karla IV.
Jindrich Macek – loutna
Jitka Baštová – akordeon
12. listopad – kostel Nejsvětější Trojice
Schola Gregoriana Pragensis – koncert k 250. výročí posvěcení kostela
17. prosinec– kostel Nejsvětější Trojice
Smyčcový orchestr ZUŠ Hlinsko - předvánoční koncert

3

PLATBY OBČANŮ V ROCE 2016
Odpady – lze platit od 1. 2. 2016 do 30. 4. 2016:
550 Kč/osobu, při platbě z běžného účtu VS 1340+číslo popisné.
Vodné, stočné – lze platit po červnovém odečtu vodoměrů od 1.7.2016 do
30.9.2016:
pro odběratele vody z obecního vodovodu: vodné ve výši 18 Kč/m3, stočné ve výši
20 Kč/m3, tj. 38 Kč/m3, při platbě z běžného účtu VS 2320+číslo popisné.
pro odběratele vody z vlastní studny bez měření: 35 m3/obyv./rok x 20 Kč/m3
podle směrných čísel spotřeby vody, při platbě z běžného účtu VS 2321+číslo popisné.
Psi – lze platit od 1.2.2016 do 30.4.2016:
50 Kč za prvního psa, 100 Kč za druhého a dalšího, při platbě z běžného účtu VS
1341+číslo popisné.

PETR KMOŠEK – JAROSLAV SODOMKA, MALÍŘ VYSOČINY
Zájemci si mohou tuto novou publikaci zakoupit na OÚ Kameničky za cenu 400 Kč.

PROGRAM FARNOSTI 2016
22.5. Poutní slavnost
12.6. První svaté přijímání
12.11. Slavnostní mše svatá u příležitosti posvěcení kostela Nejsvětější Trojice

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO BIOODPADU
ROSTLINNÉHO PŮVODU V KAMENIČKÁCH 2016
V souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Kameničky č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Kameničky, zajišťuje obec Kameničky likvidaci
bioodpadu od občanů v roce 2016 každý víkend takto:
valník bude přistaven v pátek od 14.00 hod. do soboty 10.00, v sobotu od 10.00 hod. až
do konce víkendu:
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Na Filipově a v Ovčíně bude umístěn označený kontejner, který se bude vyvážet podle
potřeby.
Specifikace odpadu - tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, popel ze dřeva, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů.

Ing. Yvona Jandová, starostka obce

NAŠE ŠKOLA A ŠKOLKA
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
Od našeho posledního setkání v posledním Zpravodaji uběhlo už několik měsíců a
život v naší škole je plný nových událostí.
Z těch důležitých, ve kterých měli možnost zazářit naši žáci, vybírám několik
zajímavých:
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V lednu tohoto roku proběhla místní kola soutěže YPEF - Young People in the
European Forests, kde soutěžící družstva po písemném testu z lesnictví a přírody ČR a
Evropy ověřují svá povědomí o rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a v jeho
blízkosti v poznávání přírodnin (lebky a stopy zvířat, větvičky listnatých stromů se
zimními pupeny, semena rostlin aj.). Družstvo ve složení Veronika Hitzgerová, Anna
Burešová a Miloslav Zavřel reprezentovalo naši školu v mladší kategorii na lesní
správě Lesů ČR v Nasavrkách, kde obsadilo krásné druhé místo.
Žákyně 1. stupně Zuzka Svobodová z 2. třídy a Tereza Brázdová ze 4. třídy se
zúčastnily přeboru škol ORP Hlinsko ve sjezdovém lyžování, který se konal 19. 2. 2016
na sjezdovce v Hlinsku. V kategorii dívek 2. - 3. třída obsadila Zuzka s časem 51,62 s
15. místo a Terka Brázdová v kategorii dívek 4. - 5. třída místo 12.
V plaveckých závodech pro žáky ZŠ v Hlinsku měla naše škola své zastoupení
v jednotlivých kategoriích. Každý závodník si mohl zvolit styl dle svého uvážení. V
konkurenci ostatních škol vybojovala Šárka Mikulášová s časem 55:19 zlatou medaili.
22 starších žákyň a žáků naší školy se zúčastnilo v Ležákách Memoriálu Josefa Šťulíka běžeckého závodu upomínajícího na místního občana zapojeného do protinacistického
odboje. Čekal je běh náročným kopcovitým terénem z Ležáků do Včelákova, přičemž
pro jednotlivé věkové kategorie byly připraveny trasy v délce od 1 200 do 2 200
metrů. Záštitu nad celou akcí převzala světová atletická rekordmanka Jarmila
Kratochvílová, která se ujala i odstartování závodu. A na všechny účastníky čekaly jí
podepsané diplomy. V nabité konkurenci více než 250 účastníků jsme dosáhli velmi
pěkných výsledků: mezi více než devadesáti staršími žákyněmi, byly v první desítce
čtyři z Kameniček a podobně dobře se vedlo i našim starším chlapcům, kterých v jejich
kategorii bylo více než sto.
Mnoho úspěchů také přivezli žáci z dalších soutěží, zejména v matematice.
Nejen vědou a sportem živ je člověk, proto jsme se snažili i o odlehčení v rytmu zábavy.
V sobotu 2. 4. 2016 se
uskutečnil
první
ročník
soutěže
pěveckých týmů Zpívá
celá dědina, na který
navázal
dětský
karneval. Zpěváci z
rodinného,
sportovního i školního
týmu podali vynikající
výkony,
porota
opravdu
neměla
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lehkou roli. Zvítězili nakonec úplně všichni. První ročník je krokem do neznáma.
Překonat strach, jít se "svojí kůží na trh" a přitom pobavit ostatní, to chce notnou
dávku odvahy. Na celé akci se s námi spolupodílel oddíl futsalu, kterému patří můj
velký dík, hlavně dvěma hlavním lídrům – Františku Sádovskému a Petru Chmelíkovi.
Soutěžní družstvo, které postavili do pěvecké soutěže, bylo skvělé.
Na závěr jen pár technických novinek. Podařilo se nám vyměnit opět část oken na
hlavní budově školy – trakt k jídelně. V nejbližší době vyměníme ještě dveře do školy a
oboje osadíme elektronickým vstupním systémem. Spolu s náhledem do elektronické
žákovské knížky budou tak mít rodiče přehled, kdy jejich dítě přišlo a odešlo ze školy i
o jeho známkách pomocí přihlášení se na internetu do systému školy. Chceme tak
zvýšit informovanost rodičů o aktuálních výkonech svých dětí, ale i zvýšit bezpečnost
žáků.

Dagmar Nejedlá, ředitelka školy

Z ČINNOSTI SPOLKŮ
MLADÍCI NA VRCHOLU!
Letošní sezona skončila a my ji můžeme prohlásit za historicky nejlepší! Náš A tým
jsme rozšířili o brankáře Lukáše Mrázka a tato změna nás dostala na vrchol bodovací
tabulky, kde jsme se usídlili již od začátku sezony. Můžeme si říci, že jsme byli
půlmistrem této soutěže, neboť jsme v roce 2015 skončili na prvním místě. Po vánoční
pauze přišel zlom - po pár nepovedených zápasech jsme ztratili vedoucí pozici. Mrzí
nás, že pozici lídra, kterou jsme drželi celou sezonu, jsme nedokázali udržet a ztratili
jsme vítězství pouhá tři kola před koncem. Nakonec jsme získali 40 bodů, od prvního
místa nás dělily pouhé tři body! Naše konečné 3. místo v Divizi D je nejlepší umístění
v historii našeho klubu! Je to obrovský úspěch pro náš mladý tým! Mezi největší
tahouny mužstva patřil nově příchozí Lukáš Mrázek, kapitán mužstva Vojtěch
Řezníček a samozřejmě také náš nejlepší střelec Petr Rybička, který nasázel v letošní
sezoně 17 branek.
I našemu B-týmu se sezona vydařila. V minulém premiérovém ročníku postoupili
z 2. třídy Hlinecka a letos hráli 1. třídu Hlinecka. Do B týmu jsme přivedli také jednoho
nového hráče a to Vojtěcha Peška. Mladíci si po celou sezonu vedli výborně, dokázali
postoupit ze skupinové fáze do play off mezi 8 nejlepších týmů. A nakonec obsadili
krásné 6. místo. Nejlepšími střelci byli Tichý Ondřej a Adámek Dalibor shodně se 7
zásahy.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, kteří se podíleli na tomto velkém úspěchu našeho
klubu!
V lednu jsme uspořádali 2. ročník našeho sportovního plesu ve zdejší sokolovně.
Zaznamenali jsme 190 platících lidí, děkujeme všem zúčastněným. Chtěl bych
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poděkovat rodině a všem přátelům, kteří pomohli při náročných přípravách
zmíněného plesu.

MÁME V PLÁNU TYTO AKCE:
Červen- budeme pomáhat při organizaci Dětského dne
12. listopad- organizujeme Posvícenskou zábavu

Jakub Chmelík, Místopředseda klubu Hlinečtí Orli
SKAUTI
Ve Vídni, ve farnosti Neusimmering, se sloužila 12.12.2015 ekumenická bohoslužba při
příležitosti převzetí Betlémského světla, které do České republiky dovezli brněnští
skauti. Motto znělo Pokoj ve mně - pokoj s tebou. Také my jsme ho chtěli rozšířit do
našich domácností, a proto se skautky rozjely a přivezly ho do Kameniček. Před
Štědrým dnem jsme se sešli celé středisko i s příbuznými a užili si společné chvíle při
zpívání koled a zhlédnutí dramatických vystoupení všech našich družin.
Nový rok jsme rozjeli ve velkém stylu. Na letošním Mořském plesu jsme se nestačili
divit, jak kreativní a
šikovné kamarády máme.
Po parketu se proháněli
nejen námořníci a piráti,
ale i potápěči, mořské
nymfy,
chobotnice,
mořské hvězdice, chaluhy
a jiní mořští tvorové. Byli
jsme upřímně rádi, že nás
navštívil i sám Poseidon.
Výtěžek z tomboly se
letos zaslal Chráněné
dílně v Neratově.
V lednu jsme Vás s
kasičkou obcházeli a žádali o příspěvek na Charitu při Tříkrálové sbírce. Většina
příspěvků zůstává v regionu, kde byly vybrány na předem stanovené záměry a
zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc rozvojových projektů v
zahraničí. Děkujeme za Vaši vstřícnost a štědrost!
Při Dni sesterství 22. 2. oslavil 6. dívčí oddíl Trojlístek narozeniny zakladatelů
skautingu Roberta Baden Powella a jeho ženy Olave Baden Powellové. Při velké
střediskové středověké hře jsme se přesvědčili, jak těžké to měli bezzemci, zemani,
žebráci nebo biskupové.
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Na Velikonoce se každý oddíl připravoval po svém - holky pekly Misijní koláče, které se
před Květnou nedělí po mších svatých prodávaly, a kluci na Bílou sobotu pletli
pomlázky. Na misie bylo zasláno 20 291 Kč.
Tento měsíc nás čeká mše sv. k oslavě našeho patrona sv. Jiří. Bude se konat v neděli
24.4. v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice v Kameničkách. Všichni jste zváni! Přispět na
léčby rakoviny prsu u žen a mužů můžete 11.5., kdy se účastníme Květinového dne.
Minimální cena příspěvku za žlutý měsíček je 20 Kč. Nabízet je budeme v Kameničkách
na ZŠ a potom v Hlinsku. Pokud ve středu nemáte cestu do Hlinska a přesto chcete
přispět, ozvěte se nám na tel. 775 992 526 a kytičku Vám zajistíme.

Eliška Hromádková
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KAMENIČKY
Dovolte, abych Vás spoluobčany a čtenáře zpravodaje pozdravil
prostřednictvím úvodního letošního vydání a seznámil Vás
s prozatímní činností Sboru dobrovolných hasičů.
V měsíci lednu proběhlo první letošní školení členů JSDH, na
kterém byli kromě jedné omluvenky přítomni všichni členové.
V Hamrech se konala Výroční valná hromada okrsku Kameničky
za přítomnosti starosty OSH Chrudim Miroslava Kunharta a člena VV OSH Josefa
Boháče. Už v tomto měsíci začaly přípravy na Hasičský ples.
V únoru oslavili svá životní jubilea naši členové Ladislav Brázda a Jaroslav Zavřel. I
tento měsíc se odpracovalo mnoho hodin na přípravě plesu.
V březnu oslavila své životní jubileum Magda Adámková. Po jedenácti letech se konal
Hasičský ples, ze kterého bychom rádi udělali tradici, kterou měly naše plesy před
uzavřením sokolovny. Rád bych touto cestou poděkoval všem členům i nečlenům, kteří
se podíleli jak na přípravě, tak i na průběhu plesu. Poděkování patří i Vám, kteří jste se
přišli pobavit a podpořit tak dobrovolné hasiče.
Během dubna musíme zajistit opravu sportovní PS 12, u které je zřejmě vadné těsnění
pod hlavou. Protože je ale motor v agregátu předělán na vyšší obsah, přenecháme
opravu na specializované firmě ve Studénce, kam jsme stroj již odeslali.
Ještě jednou bych chtěl touto cestou popřát pevné zdraví a pohodu do dalších let našim
jubilantům.
Bohužel ne všechny dny v roce bývají krásné, rozjařené a zalité sluncem. Přijdou i dny
smutné a takové pro nás byly v letošním roce ty, kdy nás navždy opustili hasiči pánové
František Sejtko a Čestmír Hladík. Čest jejich památce.

Jiří Kosař ml., člen VV OSH Chrudim a starosta SDH Kameničky
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FK KAMENIČKY
Stavební úpravy v areálu FK Kameničky
Fotbalový klub Kameničky nezapomíná ani na zázemí pro své fanoušky, a tak bychom
se rádi v letošním roce pustili do rozsáhlé rekonstrukce pergoly a postavili také novou
garáž na techniku pro úklid a sečení hřiště a přilehlých travnatých ploch.
K tomu však bude zapotřebí nemalých finančních prostředků, které klub investuje
částečně ze svých finančních rezerv a o další peníze máme požádáno v dotačních
titulech na MŠMT a FAČR a také na obci Kameničky.
Rádi bychom realizovali tuto přestavbu v průběhu letní přestávky, kdy budeme muset
původní stavbu zcela rozebrat a nahradit ji novou konstrukcí. V místě, kde stojí
nevzhledná stavební buňka, která slouží momentálně jako sklad, vyroste zcela nová
multifunkční garáž.
Renovací si také projde udírna, nově zde vznikne pevný gril a žulová deska pro
zkvalitnění služeb pro naše fanoušky. Celá akce by měla proběhnout za pomoci našich
zdatných fotbalistů a dalších obětavých lidí, aby se náklady na toto dílo nešplhaly do
astronomických čísel.
Pevně věřím, že se nám vše podaří během léta zvládnout a budeme schopni přivítat
první diváky v sezóně 2016/2017 v nových prostorách.
Mgr. Jiří Hrabčuk, Předseda FK Kameničky z.s.

WWW.OBEC-KAMENICKY.CZ
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